10 maart 2020
Beste collega,
In de regio Limburg zijn meerdere mensen besmet door een vooralsnog onbekende
bron. Dit heeft ertoe geleid dat de veiligheidsregio Limburg – zowel Zuid als Noord hun
beleid heeft aangescherpt. En hoewel de verscherping in de veiligheidsregio Zuid
zwaarder is ingezet dan in de veiligheidsregio Noord zijn we van mening een eenduidig
beleid door te voeren in heel Daelzicht om verwarring te voorkomen.
Naast het reduceren van verdere verspreiding van het virus is een grote prioriteit het in
stand houden van de continuïteit van zorg.
Ook Daelzicht voert daarom de volgende maatregelen door:
Voor medewerkers, vrijwilligers en anderen die binnen Daelzicht werkzaamheden
moeten uitvoeren geldt
1. Medewerkers met luchtweg klachten die recent zijn ontstaan mogen niet op locatie
komen werken ongeacht waar ze wonen
2. Voor medewerkers wonend in de regio Heinsberg (Duitsland) en Brabant geldt daarnaast
dat zij ook bij minimale luchtweg klachten niet naar het werk mogen komen.
3. Medewerkers die in contact zijn geweest met een bewezen corona-patiënt mogen
werken zolang ze GEEN respiratoire (luchtweg) klachten hebben. Wel moeten zij bij de
eerste verkoudheidsklachten stoppen met werken.
Medewerkers die 24 uur klachtenvrij zijn mogen weer komen werken.
4. Hoog-risicocontacten (=gezinscontacten van COVID-19 patiënten) blijven thuis en volgen
het beleid van de GGD
Voor bezoekers geldt
1. Bezoekers van cliënten mogen bij luchtweg klachten NIET komen.
2. Bezoekers die terugkomen uit coronavirus transmissielanden zoals bijv. Noord-Italië
mogen de eerste 14 dagen na terugkomt niet naar de locaties komen.
Daarnaast geldt dat
1. We voorlopig geen handen meer geven
2. Niet noodzakelijke dienstreizen verplaatsen, afzeggen of via digitale media laten
plaatsvinden – daarmee beperken we bezoeken in Nederland en buitenland.
3. Gemeenschappelijke activiteiten worden opgeschort
4. Niet noodzakelijke overleggen worden beperkt.
De eerder verstrekte hygiënemaatregelen (handen wassen, hoest- en toilet hygiëne)
blijven onverminderd van kracht.
Met vriendelijke groet,
Yvonne Martens, manager behandeldienst

